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ويك أند

Zapping

في الصاالت

ّ
السيد و«دومينو السياسة»

«كرتون دانية »2

العدوان في عين «المرصد»

االثنين ـ «اإلخبارية السورية» < 20:30

الليلة ـ 18:00 < mbc3

االثنين ـ «الجزيرة» < 18:30

لـلـمـ ّـرة األول ــى عـبــر اإلع ــام الـســوري،
ّ
يـطــل األم ــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حسن نصر الله (الصورة) في حلقة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة م ــن ب ــرن ــام ــج «دوم ـي ـن ــو
السياسة» الــذي ّ
تقدمه رانيا الذنون.
هل اختار حــزب الله دخــول املعركة؟
ك ـيــف س ـيــرســم ال ـح ــزب خ ــط ال ـب ـقــاء،
وك ـي ــف يـ ــرى مـسـتـقـبــل ال ـع ــاق ــة مــع
ايران؟ ماذا عن العدوان على اليمن؟

تبدأ قناة  mbc3الليلة عــرض املوسم
الـثــانــي مــن بــرنــامــج الــرســوم املتحركة
ّ
«ك ــرت ــون دان ـي ــة» (الـ ـص ــورة) .ل ــن تـطــل
دانـ ـ ـي ـ ــة ش ــافـ ـع ــي بـ ـص ــورتـ ـه ــا ل ـت ـق ـ ّـدم
ّ
ستنبه
الـبــرامــج بــل بصوتها فـقــط ،إذ
األط ـفــال والـيــافـعــن إلــى خـطــوات يجب
عليهم اتباعها .من ّ
أهم املواضيع التي
تطرحهاّ :
التعرف إلى جسم اإلنسان،
والحفاظ على البيئة.

فــي بــرنــامــج «امل ــرص ــد» (تـقــديــم حــازم
أبــو وطـفــا) ،نجول على أبــرز القضايا
امل ـت ـع ـل ـقــة بـ ــاإلعـ ــام واالت ـ ـص ـ ــال .بـعــد
ال ـه ــواج ــس األم ـن ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة الـتــي
يثيرها االنتشار الواسع للطائرات من
دون طيار في عدوان «عاصفة الحزم»،
ستركز حلقة هــذا األسـبــوع على هذا
ال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى ال ـي ـم ــن ،وإض ـ ـ ــاءة على
التغطية اإلعالمية غير املسبوقة له.

Fast and Furious 7

ً
ّ
استكماال ألحداث األجزاء الستة السابقة ،بعد مقتل «أوين شو» وفريقه أصبح باستطاعة
«دومينيك» (فني ديزيل) و«برايان» (بول ووكر) وفريقهما العودة إلى الواليات املتحدة وعيش
حيا ٍة طبيعي ٍة ُمجددًا ،ولكن (إيان) األخ األكبر لـ(أوين) يسعى لالنتقام ملقتل أخيه من دومينيك،
وبالتالي تصمم العصابة بكاملها على االنتقام من الرجل الذي قام بقتل صديقهم .هذه هي
باختصار قصة الجزء الجديد من سلسلة أفالم  Fast and Furiousالذي يحمل توقيع املخرج
جايمس وان ،والكاتب كريس مورغان ،إضافة إلى املؤلف غاري سكوت طومسون .وكان قد
جرى استكمال مشاهد بول ووكر بتقنية  CGIإلى جانب االستعانة بأربعة ممثلني يشبهونه
جراء ّ
إلى حد ما ،وذلك إثر وفاته ّ
تعرضه لحادث سير في تشرين الثاني (نوفمبر) .2013

صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما
سيتي» (« ،)01/995195فوكس» ()01/285582

الثورة بين النخب والجماهير

جورج مشغول باألقليات

هوس «الفابليت»

غدًا ـ «الميادين» < 19:00

غدًا ـ «الجديد» < 21:30

الليلة ــ« :فرانس ( »24عربي) < 13:15

يبحث برنامج «خ ــارج القيد» (تقديم
فتون عباسي) في دور النخب الثقافية
وال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي الـ ـح ــراك الـسـيــاســي
الـعــربــي ،وي ـضــيء عـلــى عــاقــة املثقف
بالسلطة .الضيوف هم :السيناريست
الـ ـس ــوري ح ـس ــن ي ــوس ــف ،وال ـن ــاشــط
السياسي التونسي الطاهر الشقروش،
وع ـ ـضـ ــو «ائ ـ ـت ـ ــاف ش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـث ـ ــورة»
املصري عمرو صالح (الصورة).

يـ ـخ ـ ّـص ــص جـ ـ ـ ــورج ص ـل ـي ـب ــي حـلـقــة
بــرنــامـجــه «األس ـب ــوع فــي ســاعــة» غـدًا
ل ـل ـحــديــث ع ــن م ـص ـيــر األقـ ـلـ ـي ــات فــي
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،ط ــارح ــا مـجـمــوعــة
م ــن األس ـئ ـل ــة ،أبـ ــرزهـ ــا :ب ــن امل ـعــانــاة
واالضـ ـطـ ـه ــاد وال ـت ـم ـ ّـس ــك بــال ـع ـق ـيــدة
واألرض ،مسيحيو الشرق إلــى أين؟
وكيف سيواجهون الخطر التفكيري؟
وما هو املصير الذي ينتظرهم؟

آخر صيحات التكنولوجيا واإلنترنت،
وخفايا األجهزة الحديثة ،نتعرف إليها
مع برنامج «تكنوفيليا» (تقديم حسناء
م ـل ـيــح) .وس ـي ـتــركــز ال ـحــديــث ف ــي هــذه
ّ
الحلقة على سعي مصنعي الهواتف
ال ــذك ـي ــة ل ـل ـتــرويــج مل ــوض ــة «ال ـفــاب ـل ـيــت»
(جهاز حجمه أكبر من الهاتف الذكي
ّ
ونتعرف إلى
وأصغر من الـحــاســوب)،
أحدث املنتجات املتوافرة.

Yellow Bird

أجندة

( Yellow Birdإخراج دومينيك مونفيري) هو فيلم أنيمايشن جديد متوافر بتقنية ثالثية
األبعاد ،يروي قصة العصفور «داريوس» الذي ّ
يتزعم سربًا من الطيورّ .
يتعرض الزعيم إلصابة
ً
ُ
مباشرة قبل أن يحني وقت الهجرة إلى أفريقيا .أمام هذا الواقع ،يصبح «داريوس» مضطرًا
ُ
ّ
لتزويد أول طائر يصادفه باملعلومات الضرورية لقيادة السرب وإتمام الرحلة بنجاح .هذا الطائر
ّ
هو «الطائر األصفر» ( )yellow birdالذي ّ
للتحدي الذي سيواجهه ،لكن املشكلة ّأن لديه
يتحمس
ً
ّ
كمًا قليال جدًا من الخبرة .الشريط من بطولة داكوتا فانينغ ،وسيث غرين ،وغيرهما.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109سينما سيتي»
(« ،)01/995195فوكس» ()01/285582
«يا ريت يا ريت» هو عنوان األمسية الطربية التي يحييها عبد الكريم
الـشـ ّـعــار (ال ـصــورة) الـيــوم فــي «مـتــرو املــديـنــة» .مــن ريـبـيــرتــوار «كوكب
الشرق» أم كلثومّ ،
يقدم املطرب اللبناني أغنية «أنــا في انتظارك» التي
ّ
كتب كلماتها الشاعر محمود ّبيرم التونسي ،ولحنها زكريا أحمد .أما
ّ
ّ
األحمدية (عــود) ،ومحمد
للشعار فستتألف من :زيــاد
الفرقة املرافقة
ّ
نحاس (قانون) ،وبهاء ضو (إيقاع) ،وزياد جعفر (كمنجة).
«يــا ريــت يــا ري ــت» :الليلة ــ  21:30ــ «مـتــرو المدينة» (الحمرا ــ بـيــروت).
لالستعالم76/309363 :

تلتقي «مشروع ليلى» اليوم مجددًا الجمهور اللبناني عبر حفلة ّ
مميزة
ستحييها في  O1NE Beirutفي بيروت .خالل وقت قصير نسبيًا،
تمكنت «مشروع ليلى» (الصورة) من تحقيق شهرة واسعة ،ليس في
لبنان وحـســب بــل خــارجــه أيـضــا .فــي رصـيــد الفرقة اللبنانية الشابة
ّ
(حامد سنو /غناء ،وهايغ بابازيان /كمان ،وفــراس أبــو فخر /غيتار،
وإبراهيم بدر /باص ،وكارل جرجس /درامز) ثالثة ألبومات حتى اليوم،
إضافة إلى إقامة حفالت واملشاركة في مهرجانات في دول مختلفة،
ً
فضال عن الظهور على غالف مجلة «رولينغ ستون» الشرق األوسط.
ّ
إذًا ،ال تفوتوا الفرصة.
حفلة «مشروع ليلى» :الليلة ـ  21:00ـ ( O1NE Beirutبيال ـ بيروت).
لالستعالم70/939191 :

يـحـمــل دي .ج ــاي Sha Di .م ـجــددًا موهبته
ال ـفــريــدة إل ــى مـقـهــى «رادي ـ ــو ب ـي ــروت» ،لـيـقـ ّـدم
الـيــوم املقبل  DJ Setتضم مختارات ّ
منوعة
مــن املوسيقى اإللكترونية ،والـفــانــك العربي،
وأغاني الديسكو القديمة ،ال بل النادرة أيضًا.
هكذا ،سيكون الجمهور على موعد مع سهرة
بـعـنــوان «إلـكـتــرونـيــك  »2سـتـضــم موسيقى
مـمـ ّـيــزة فــي أج ــواء مختلفة ستجلعه يرقص
طوال الليل.
«إلكترونيك  :»2الليلة ـ  21:30ـ مقهى «راديو
ب ـيــروت» (م ــار مـخــايــل ـ ـ بــي ــروت) .لالستعالم:
01/570277

Marie's Story
وصل إلى الصاالت اللبنانية ّأول من أمس الفيلم الفرنسي ّ Marie’s Story
(قصة مريم) الذي
ً
يتناول بيوغرافيا «ماري هورتني» التي ولدت في فرنسا فاقدة للنظر والسمع في القرن التاسع
عشر .وفي ظل معاناتها في التعبير عن نفسها ،تنجح إحدى الراهبات املدعوة «مارغريت»
في الفوز بثقتها ومساعدتها في تخطي هذه العقبة األساسية .حاز الشريط منذ فترة جائزة
ّ
 Variety Piazzaالكبرى خالل الدورة الـ 67من «مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي» .يذكر أنه
من إخراج جان بيار أميري ،الذي شارك فيليب بالسبان في الكتابة .أما البطولة ،فهي إليزابيل
كاري ،وأريانا ريفوار ،وبريجيت كاتيون.
*صاالت «أمبير» (« ،)1269سينما سيتي» ()01/995195

